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15/11 – XXXIII 

Dom. Tempo 

Comum

Pr 31,10-13.19-

20.30-31

Sl 127

1 Ts 5,1-6

Mt 25,14-30

02 Seg FINADOS 
  8h – Missa dos Fiéis Defuntos na Matriz
03 Ter S. Martinho de Lima
04 Qua S. Carlos Borromeu
  15h – Missa na Matriz 
05 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
06 Sex 15h – Missa na Matriz 
07 Sáb 19h – Missa na Matriz 
08 Dom 7h 9h30 e 17h – Missas na Matriz 
  19h – Missa em louvor a Nossa Senhora 
09 Seg Dedicação da Basílica de Latrão
10 Ter S. Leão Magno
  Aniversário Natalício Pe. João Paulo
  19h – Missa de Aniversário Natalício Pe. João Paulo
11 Qua S. Martinho de Tours
  15h – Missa na Matriz 
12 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
13 Sex 15h – Missa na Matriz 
14 Sáb 19h – Missa na Matriz 
15 Dom PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
  7h,9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz 
16 Seg S. Margarida da Escócia, S. Gertrudes 
17 Ter S. Isabel da Hungria
18 Qua Dedicação das Basílicas: São Pedro e São Paulo
  15h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha na Matriz
19 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração o dia todo
  15h - Oração das Mil Misericórdia
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
20 Sex 15h – Missa na Matriz 
21 Sáb Apresentação de Nossa Senhora
  19h – Missa na Matriz
22 Dom FESTA DE CRISTO REI
  7h,9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz 
23 Seg São Clemente e Columbano
24 Ter S. André Dung-Laz e Comps
25 Qua Santa Catarina de Alexandria
  15h – Missa na Matriz
26 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
27 Sex 15h – Missa na Matriz 
28 Sáb 19h – Missa da Família na Matriz 
29 Dom I Domingo do Advento
  7h,9h30, 17h – Missas na Matriz 
  19h – Missa de Início da Novena da Imaculada na Matriz
30 Seg Santo André, Apóstolo
  19h30 – Missa e Novena em louvor a padroeira de 
  Mogi Guaçu

Acontece em Novembro

Liturgia do Mês de Novembro
1º/11 – XXXI Dom. 

Tempo Comum

Todos os Santos

Ap 7,2-4.9-14

Sl 23

1 Jo 3,1-3

Mt 5,1-12

08/11 – XXXII 

Dom. Tempo 

Comum

Sb 6,12-16

Sl 62

1 Ts 4,13-18

Mt 25,1-13

22/11  

FESTA DE CRISTO 

REI DO UNIVERSO

Ez 34,11-12.15-17

Sl 22

1 Cor 15,20-26.28

Mt 25,31-46
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29/11  

I DOMINGO DO 

ADVENTO

Is 63,16-17.19;64,2-

7

Sl 79

1 Cor 1,3-9

Mt 13,33-37

Rogai por nós, Mãe querida!
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Rogai por nós, Mãe querida!

longa estrada de nossa vida  que é 
cheia de sustos e surpresas, dificul-
dades e conquistas. Levantamos 
nosso olhar e percebemos que não 
estamos sozinhos, não estamos 
desamparados, afinal Deus está 
conosco, jamais nos abandona. E 
podemos nos apropriar do “colo de 
nossa Mãe” sempre a nos socorrer 
e acudir (cfr. Jo 2,1-11). 

Há vários séculos nosso povo, de 
geração em geração, reza àquela 
que “não é Deusa, não é mais que 
Deus, mas que, depois de Jesus, o 
Senhor, nesse mundo ninguém foi 
maior”; de geração em geração o 
povo de fé simples e profunda reza 
o que aprendeu de Maria, a Imacu-
lada, a “Maria de Deus,” a mulher do 
“coração pobre acolhendo Jesus” e 
a “Mãe dos aflitos que estão junto a 
cruz”! Não custa repetir, mas é 
sempre bom esclarecer, que nós 
amamos a Virgem Maria; beijamos 
a sua imagem como se beija aque-
la foto de nossa mãe de quem 
temos saudade e invocamos a sua 
intercessão e seu carinho mater-
nos que só as mães conhecem e 
entendem quando seus filhos o 
imploram.

Neste ano, nossa novena vai ser 
uma grande prece invocando o 
carinho e a intercessão de nossa 
Mãe Santíssima em favor de nosso 
povo e de todo o mundo que sofre 
as consequências das diversas 
pandemias como o egoísmo, a 
ganância, a intolerância, o fanatis-
mo, negacionismo, a indiferença 
que se juntam ao covid e minam a 
esperança e a vida de nosso povo.

Confiemos na poderosa inter-
cessão de nossa Santíssima Mãe 
Imaculada que sempre fala de nós 
para Jesus e nos ensina a “fazer 
tudo o que Ele nos diz!

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Nossa cidade reza há muitos 
anos confiando no carinho amoro-
so de nossa Mãe, a Virgem Maria 
que é nossa mãe, intercessora, pro-
tetora e Padroeira. Maria de Naza-
ré, “a menina que Deus amou e 
escolheu pra mãe de Jesus, o Filho 
de Deus”, não se cansa de interce-
der por todos aqueles que Jesus 
faz irmãos seus e que pelejam con-
tra as maldades e injustiças do 
tempo presente.

Este ano que vai caminhando 
para seu final, parece que nem 
começou; a pandemia nos deixou 
assustados, ficamos distantes, iso-
lados, com medo de encontrar as 
pessoas, ainda que nos esbarre-
mos no mercado; tivemos a Sema-
na Santa mais esquisita de nossa 
vida por conta desse vírus que tan-
to estrago tem causado e ainda 
assim, tem muita gente se negan-
do a tomar cuidados necessários 
para evitar e diminuir o contágio. 
Quanta coisa aprendemos nesse 
ano! Nossos itens básicos e neces-
sários têm de incluir álcool em gel 
e as simpáticas máscaras higiêni-
cas; as mãos, mais do que nunca 
precisam ser lavadas, os ambientes  
de uso comum, como nossas igre-
jas desinfectadas após cada cele-
bração! Que sufoco!

Com tudo isso acontecendo, 
muitas lições podem ser aprendi-
das, muitas experiências se acres-
centam à nossa vida muito corrida 
e sem tempo para os que estão 
mais próximos. Pudemos ficar mais 
atentos ao nosso ritmo de vida que 
não precisa ser tão acelerado, 
pudemos reaprender a rezar, 
pudemos aprender a admirar mais 
a natureza, o céu os animais e real-
mente nos importar com o essen-
cial para nosso viver.

Olhamos pra frente, porque nos-
sa caminhada continua, nossa vida 
vai acontecendo e nós vamos colo-
rindo com alegria e esperança a 

Anuncie 
Aqui

Anuncie 
Aqui

Restauração da Matriz 

A restauração externa de nossa Matriz requer muito cuidado está quase finalizada. 
Para celebrar esse momento vamos realizar a “live da restauração” dia 21/11 (sábado) 
a partir das 16h para arrecadar os recursos necessários a fim de concluir nossa obra.

Acompanhe pelo facebook da Matriz e faça sua doação. Deus recompense e abençoe 
a generosidade de cada um.

Pe. João Paulo.

AJUDE-NOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DA NOSSA IGREJA MATRIZ

APROXIME A CÂMERA DO SEU 
CELULAR PARA CONTRIBUIR

DEUS RECOMPENSE A CADA UM POR 
SUA GENEROSA COLABORAÇÃO
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BOB LOC
EMPILHADEIRAS

LOCAÇÕES E VENDAS

RUA JURUNAS - Nº 540 - JD IGAÇABA - MOGI-GUAÇU / SP

EMPILHADEIRAS OUTRAS MÁQUINAS PEÇAS
WWW.BOBLOCMOGI.COM.BR CONTATO@BOBLOCMOGI.COM.BR

CARLOS

9 9643-818919
3831-62421919

www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br

Trav. Tristão Ferreira dos Santos, 26 - Centro
Fones: (19) 3831.5522 / (19) 9 8877.1906
www.universocatolico.webnode.com.br

10 de novembro, dia muito especial 
para todos nós da Paróquia Imaculada 
Conceição, pois temos a graça de come-
morar com Padre João Paulo o dom de sua 
vida e como o Salmista cantar:  “Este é o 
dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos 
e exultemos.”

Nascido no dia em que a Igreja celebra 
São Leão, denominado Magno pela gran-
deza de sua obra durante os 21 anos de 
seu pontifi cado, também Padre João Pau-
lo governa com mãos fi rmes esta Paróquia 
e defende fervorosamente a fé e a vivên-
cia da Palavra de Deus.

Completar mais um ano de vida é 
maravilhoso, principalmente quando a 
comunidade paroquial pode contar com 
a presença deste aniversariante, que 
através dele se chega ao coração de Deus e 
como ele a uma devoção especial a Nossa 
Senhora, a Imaculada Conceição.

Padre João Paulo, “Que O Senhor te 
abençoe e te guarde” e que teu coração 
seja repleto de muita paz. 

Que Nossa Senhora Imaculada Con-
ceição te fortaleça no teu Ministério Sacer-
dotal e como Mãe dirija teus passos para 
que sejas o amor do Coração de Jesus.

E viva Padre João Paulo!!
Comunidade Paroquial 

ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DE PADRE JOÃO PAULO

Todos os santos e festa dos defuntos: o que celebramos exatamente?
Na festa de Todos os Santos celebramos os méritos de todos os santos, celebramos os dons de 

Deus
Novembro é um mês que iniciamos com a lembrança da morte e dos nossos fiéis defuntos 

mesmo que, de fato, inicie não com a comemoração dos fiéis defuntos – dia 2 de novembro -, mas 
com a alegre celebração de todos os santos, dia 1 de novembro. Isto significa que antecipamos a 
vida em relação à morte; a vida em Deus, no Céu, de quantos são abertos, na vida e na morte, a sua 
bondade e a sua misericórdia, na fé, na esperança e no amor.

As duas celebrações nos colocam diante do mistério da morte e nos convidam a renovar a 
nossa fé e a nossa esperança na vida eterna.

Todos os Santos
Na festa de Todos os Santos celebramos os méritos de todos os santos, o que significa sobretudo 

celebrar os dons de Deus, as maravilhas que Deus operou na vida destas pessoas, a resposta deles 
à graça de Deus, o fato que seguir Cristo com todas as consequências é possível.

Existe uma multidão imensa de santos canonizados e de outros não canonizados. Chegaram 
à plenitude que Deus quer para todos. Celebramos e lembramos também o chamado universal 
à santidade que nos faz o Senhor: “Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos Céu” 
(Mt 5,48).

FIQUE POR DENTRO

Finados
Na festa de finados, a Igreja nos convida a rezar por todos os defuntos, não apenas para 

aqueles da nossa família, ou pelos mais queridos, mas por todos, sobretudo aqueles que 
ninguém se lembra.

O hábito de rezar para os fiéis defuntos é antigo como a Igreja, mas a festa litúrgica foi 
instituída dia 2 de novembro de 998, por Sant’Odilone, monge beneditino e quinto abade 
de Cluny, no sul da França.

Roma adotou esta prática no século XIV, e a festa se difundiu em toda a Igreja. Neste dia 
comemoramos o mistério da Ressurreição de Cristo que abre a todos a via da ressurreição 
futura.

Nestes dias, uma das nossas tradições mais radicais é a visita aos cemitérios para ir 
encontrar os familiares defuntos. Momento de oração, momento para lembrar as pessoas 
amadas que nos deixaram, momento de união familiar.

Pesquisa:  Selma

No dia 12 de outubro em uma linda missa campal na Capelinha de Nossa 
Senhora Aparecida, comemoramos juntos com a comunidade os 303 anos do encontro da 
Imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio Parnaíba. Junto ao Padre João Paulo e Padre 
Sebastião, os candidatos ao Diaconato, Acólitos, Coroinhas, Cantores e a Comunidade, 
nos reunimos para homenagear Nossa Mãe Aparecida. Mantendo o distanciamento 
social, o uso de máscaras e as medidas de prevenção, fomos presenteados por estarmos 
em comunidade comemorando este dia tão especial para os cristãos. Alguns de nossos 
irmãos e irmãs por se tratar de uma missa campal puderam assistir à missa de dentro de 
seus carros e demonstrar todo seu amor e devoção à Mãe Aparecida. Ao fi nal da missa 
Padre João Paulo convidou uma de nossas paroquianas mais antigas D. Nazira a coroar 
Nossa Senhora Aparecida, as meninas do canto tocaram e cantaram lindamente músicas 
em homenagem à Mãe Aparecida.          Viva Nossa Mãe Aparecida!

Shirley

Missa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida
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06 – Maria Inês de Moura Nohra (coordena-
dora da catequese)
11 – Valentina Oliveira Poletini
14 – José Norival Guimarães Júnior
27 – Ana Beatriz Ribeiro da Silva
29 – Geneci Branca Pedrini – (catequista)
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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

Rede Mundial de Oração do Papa

Dia 03 
Antônio B. Beatrice
Eloá B. F. Fernandes
Dia 04 
Mirella C. de Assis
Christian F. do Nascimento
Dia 11 
Pedro H. Bisigatto
Rafael L. Vedovato

Batizados em Outubro

Resultado do Show de Prêmios
 Solenidade de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, Rei do Universo

Sabemos que Jesus Cristo é um rei 
diferente, sua primeira coroa foi de 
espinhos, sinal de castigo e do ódio dos 
algozes, Seu sangue foi derramado na 
fronte e também do lado aberto pela 
lança do soldado. Sua segunda coroa 
é a da vitória garantida pelo Pai Eterno, 
é a coroa da justiça, a mesma que está 
reservada para todos nós. 

No dia 25 de outubro (Domingo) logo após a missa das 19h, o Pe. João Paulo realizou o 
sorteio dos números da Rifa para Reforma da Igreja, confira os ganhadores.

Agradecemos a colaboração de todos!

1º Prémio: 1 Broche de Ouro. Nº do bilhete: 3464. Ganhador: L. B. Purcino.

2º Prémio: 1 Bicicleta. 
Nº do bilhete: 4378. 
Ganhador: Carlos Calmazini.

3º Prémio: 1 Quadro de N. Senhora.  
     Nº do bilhete: 3443. 

Ganhadora: Geneci.

4º Prémio: 1 Colcha. 
Nº do bilhete: 2450. 
Ganhador: Rita Isabel - Esposo.

5º Prémio: 1 Sanduicheira. 
Nº do bilhete: 1001. 
Ganhador: Hudson.

No decorrer da vida Jesus fez e ensinou aos discípulos que a riqueza não é a 
solução para a pobreza e sim a justiça social.

Essa Solenidade foi criada pelo Papa Pio XI, em 1925, e desde 1970 é celebrada no 
último domingo do Tempo Comum, encerrando um ano litúrgico e anunciando o 
próximo. 

Este Pontífice recordou a extensão do Senhorio de Jesus Cristo sobre todas as 
pessoas, famílias, cidades, povos, nações, governos e instituições, ou seja, a realeza 
social do Senhor Jesus sobre o mundo.

A grande realidade da fé cristã é o Cristo Ressuscitado, vencedor do pecado e da 
morte, que concede a sua vitória aos que lhe pertence.

Nós devemos ser motivados pela esperança que nos desperta a mover, a 
caminhar e a avançar a despeito de sofrimentos, dúvidas, angústias, depressões, 
perdas ou doenças que escurecem os dias, pois Deus sempre está conosco.

Esta mensagem hoje é o amor sem exclusão que vai despertar aos corações 
ainda endurecidos a busca pela justiça social.

   Avisos:
• 19/11/2020 – 15h - Oração das Mil Misericórdias

Rosangela Bernardi Sinico

Dia 12
Helena Spoljarick
Pedro L. de Oliveira
Dia 18
Pedro V. Albanese
Davi M. Sabino

Dia 25 
Marcelo C. Bonfanti
Alice R. Imbronísio



7Mundo Melhor

Paróquia Imaculada Conceição // NOVEMBRO 2020

Anuncie 
Aqui

Os Santos participam  da comunhão 
e do interesse de DEUS por nós. 
Podemos invoca-los e eles ouvem 
as nossas preces. Deus habilita-os a 
conhecer nossas orações. Mas, que 
fique claro, o Santo intercede diante 
de Deus, mas é ELE quem faz o 
milagre. Precisamos  conhecer  a vida 
dos Santos, e invoca-los em nossas 
necessidades.

O Santo que fazemos memória este 
mês - SÃO TIAGO morreu dizendo 
“Jesus, Maria, bendita Paixão de Jesus”, 
isto porque sua vida toda foi dedicada 
para a causa do Evangelho. Tiago 
nasceu em 1391, numa aldeia da Marca 
de Ancona, Itália. Recebeu no Batismo 
o nome de Domingos. Quando seus 
pais faleceram, ficou aos cuidados de 
um senhor que o encaminhou para 
trabalhos administrativos. Assim, 
Tiago conheceu a iniquidade do 
mundo, decidindo a se retirar para um 
convento. Quando despertou para 
a vocação à vida consagrada, Tiago 
pensou em entrar para os Cartuxos, 
mas  viajando  para  Toscana, ficou tão 
edificado com os diálogos que travou 
com os franciscanos, que resolveu 
entrar para a Família de São Francisco 
de Assis. Recebeu o hábito, tomando 
o nome de Tiago, no Convento de 
Nossa Senhora dos Anjos, perto de 
Assis, onde, pouco tempo depois, 

fez profissão. Dormia apenas três 
horas por noite; e passava o restante 
da noite na meditação das coisas de 
Deus. Nunca comia carne, jejuava, 
fazia as sete quaresmas de S. Francisco. 
Disciplinava-se com rigor diariamente. 
A única pena que sentia era não 
poder dedicar-se à pregação. Rezava 
e pedia a Virgem para conseguir o que 
tanto desejava. Foi  a Nossa Senhora 
do Loreto, celebrou a Santa Missa e, 
depois da consagração, a Santíssima 
Virgem apareceu-lhe a dizer que a sua 
oração tinha sido ouvida. Era tanto 
fervor que nunca subia ao púlpito sem 
tocar os corações mais endurecidos, 
fazendo conversões miraculosas. Foi 
associado a São João Capistrano para 
pregar a Cruzada contra os turcos que, 
se apoderaram de Constantinopla, 
enchendo de terror  a cristandade. 
Foi tal o seu zelo que se lhe pode 
atribuir em grande parte o sucesso 
desta gloriosa empreitada. Como 
sacerdote dedicou-se nas pregações 
populares de modo simples, vivo 
e eficaz, evangelizava espalhando 
a Sã Doutrina Católica em diversas 
regiões da Europa. Tiago anunciava, 
mas também denunciava toda 
opressão social, pois os negociantes e 
mercadores tiranizavam o povo com 
empréstimos de juros sem fim; por 
causa disso o santo fundou os bancos 
populares que emprestavam com 
juros mínimos. Por fim, ele se instalou 
em Nápoles onde teve a revelação que 
aí terminaria seus dias, como de fato 
aconteceu a 28 de novembro de 1476, 
isto depois de ser atingido por uma 
doença mortal. Foi canonizado em 
1726 pelo Papa Bento XIII. 

 São Tiago Della Marca, rogai por 
nós! O  culto aos Santos tem ao menos 
três sentidos profundos -1-Dar glória 
a Deus, de que os Santos são obras 
primas de sua graça; são Santos pela 
graça de Deus.  2- Suplicam a eles a 
sua intercessão por nós e pela Igreja; 
3- Mostram-nos os Santos como 
modelos de vida a serem imitados, 
uma vez que amaram e serviram a 
Deus perfeitamente.

Maria Angela Vedovello                                            

28  DE NOVEMBRO  -  SÃO TIAGO DELLA MARCA, PRESBÍTERO E MISSIONÁRIOTerço dos Homens

Os meios de comunicação são grandes ferramentas quando utilizados para o bem, 
informando, educando e distraindo as pessoas. Quando nós do grupo do Terço dos 
Homens voltamos aos encontros semanais no início de agosto, começamos a utilizar as 
redes sociais para as transmissões ao vivo do Santo Terço, para aqueles que ainda estão 
reclusos ou impossibilitados de sair, podendo utilizar das mídias para rezar e acompa- 
nhar conosco, sendo através do facebook (Paróquia Imaculada Conceição) e também em 
breve pelo canal no youtube (Paróquia Imaculada Conceição – Mogi Guaçu).

Nestes tempos difíceis, como é bom e gratificante, como acalma a alma, a mente e o 
coração, meditando os mistérios do santo terço e pedindo a proteção de nossa querida 
Mãe, Nossa Senhora Imaculada Conceição. E Ela lá no céu junto com seu Filho Jesus, es-
cuta e acolhe nossos pedidos e intercede a Deus por nós.

E você homem que é ou quer ser um devoto Mariano, venha fazer parte do nosso gru-
po, e rezar as segundas feira 19h30 na Igreja Matriz Imaculada Conceição.

Antonio Carlos Bento Júnior
Coordenador do Terço dos Homens!

Missa da Família

“Amar a Deus e aos irmãos é se deixar in-
vadir pela misericórdia e compaixão, amar 
aos outros não é cumprir uma obrigação, 
não é fazer favor, é fazer com que a vida de 
Deus aconteça. Amar aos irmãos é a prática 
da fé. Por isso Jesus ensina que não adianta 
se ter muito conhecimento sobre a lei de 
Deus se não praticar.” 

Estas foram algumas palavras do padre 
João Paulo na homilia da missa da família 
que celebramos no dia vinte e quatro do  

mês de outubro.
Ao final da missa o padre rezou pelos ca-

sais aniversariantes do mês de outubro e sor-
teou uma linda imagem da sagrada família. 

Todo quarto sábado de cada mês celebra-
mos a missa da família na igreja matriz da 
Imaculada Conceição de Mogi Guaçu. Venha 
participar e rezar pelas famílias.

“Acreditar na família é construir o futuro”.  
(São João Paulo II ) 

Dirceu e Vânia - Pastoral Familiar
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